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Till Miljö och Hälsoskyddsnämnden
Österåkers Kommun
184 86 ÅKERSBERGA
Österskär 2007-12-09

Hantering av hundlatrin från hushållen (Dnr 2007.2412-459)
Vi har mottagit Ert beslut MHN § 135 DAT 2007-11-06.
Under rubriken Bakgrund säger Ni att ” Hundlatrin räknas inte som hushållsavfall
enligt Miljöbalken och omfattas därför inte enligt kommunens hämtningsskyldighet”
ÖVF anser att påståendet är felaktigt. Det finns inte i Miljöbalkens Kap 1 §1,
Kap 9 . §§ 3,9,11, Kap 15. § 2 någon skrivning som motsäger att hundlatrin ingår i
hushållsavfall.
Tvärtom slår Miljöbalken fast att ” med hushållsavfall avses sådant avfall som
kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfallet
uppstår i alla typer av bostäder och på andra platser där människor vistas och
uppstår till följd av mänsklig livsföring.”
Vidare ” Avfallet kan bestå av matavfall från kök och servering, städsopor,
trädgårdsavfall, papperskorgsavfall, latrin och septiktankslam, grovavfall som t.ex
möbler.
Hunden är en familjemedlem och ingår i hushållet enligt ÖVF:s mening. Vildhundar
finns inte i vårt land.
Söker man på ordet hushållsavfall på Internet finner man i kommunernas/
renhållningsföretagens sorteringsguide att de, som nämner ordet hundlatrin/hundbajs
I guiden, klassat det som restavfall.
Restavfall är den del av de återvinningsbara soporna som återstår efter källsortering
och skall läggas i soppåsen/sopkärlet. D.v.s efter utsortering av farligt avfall och
grovavfall.
Hur sorteras hundlatrin i följande kommuner ?
Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby,
Vallentuna, Stockholm,
Jo, som restavfall ! ( enligt SÖRAB SITA)
Enligt Länsstyrelsens handläggare Erland Svensson på Miljöskyddsenheten ska
hundbajs i samma stund som det plockas upp och paketeras i plastpåse klassas som
hushållsavfall
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Erland Svensson låter genom ÖVF hälsa att han uppmanar Österåkers MHN att
kontakta honom på tel 08-785 51 11 för vägledning i ärendet.
ÖVF hemställer härmed om att MHN omarbetar sitt beslut så att begreppet hundlatrin
som paketerats i påse klassas som hushållsavfall och därmed ingår i kommunens
hämtningsskyldighet.
I och med kommunens hämtningsskyldighet faller ansvaret för komplettering med
och skötsel av hundlatrinkorgar inte på vare sig villaägareföreningar eller
vägföreningar utan är helt och hållet kommunens ansvar.
Det är ÖVF:s förhoppning efter mottagandet av Ert svar på detta brev att någon
överprövning av ärendet inte behöver ske
För Österskärs Villaägareförenings styrelse
enligt uppdrag

Göran Palm
070-592 24 24
Bilagor:
Sorteringsguide Helsingborg
3 sid.
Sorteringsguide SÖRAB / SITA 3 sid.

